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Za nami je naporno leto. Delo v parku se je vrtelo 
okrog gradnje infrastrukture za obiskovalce. Z 
veliko napora in zapleti smo delo pripeljali do 
uspešnega zaključka. Zgradili smo dve učni poti ob 
robu jezera, pet opazovalnic in 12 interpretacijskih 
točk. Ob odprtju poti Drvošec smo gostili okoljskega 
ministra Vizjaka, ki je bil nad našim delom 
navdušen. Navdušeni pa so bili tudi ocenjevalci 
iz Turistične zveze Slovenije, saj so pot Drvošec 
razglasili za najboljšo tematsko pot leta 2020 v 

državi v letu 2020. Obiskovalci jezera zdaj obvezno zavijejo na to pot in uživajo 
ob lepih razgledih na jezero, ki se odpirajo z opazovalnic. Mnogi opazovalci ptic 
povedo, da je naša opazovalnica Orlek na Otoku brez konkurence. Pohval in 
nagrade smo veseli, saj je bilo delo res obsežno. Marsikaj je šlo tudi narobe. Nihče 
od nas namreč še ni delal česa podobnega. Veliko zahvalo si zaslužijo vsi, ki so 
prispevali k rezultatu. Zunanji sodelavci za načrte in izvedbo, domačini za številne 
nasvete in pomoč pri izbiri imen, obiskovalci za informacije o napakah, ki so se 
pojavile tu in tam. Vsem iskrena hvala. Posebna zahvala gre mojim sodelavcem 
v parku, saj brez njihove zagnanosti in vztrajnosti rezultat ne bi bil zmagovalen. 
Vse to smo zgradili ob ključni finančni podpori Evropske unije, z denarjem, ki je 
namenjen varstvu narave v območjih Natura 2000. 
Ko boste naslednjič slišali za Naturo 2000, se spomnite na čudovite poti in 
opazovalnice ob Cerkniškem jezeru.
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Lesena opazovalnica za ptice Orlek med gradnjo. Gradnja na ne ravni, visoki skalnati
vzpetini je bila svojevrsten izziv, ki pa je odlično uspel. (Foto: Tomaž Jančar)
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Lili Mahne
Izdelki lokalne samooskrbe in divja 
hrana – pripravljeni tako, da so hkra-
ti hrana za oči in želodec, da spodbu-
dijo radovednost, kdo jih je pripravil, 
kakšen je recept, od kod so surovine? 
Moja naloga je bila, da jih pripravim 
za udeležence tematskih vikendov, 

da so lepi, okusni in da jih pravočasno prinesem na pravo mesto. 
Vendar se je izkazalo, da obiskovalce zanima še mnogo več – kako 
točno se naredi kruhova marjetka, kakšno moko uporabljam, kje 
sem se vsega tega naučila … Tako sem sklenila, da vsakokrat po 
uvodnem pozdravu tudi čim več razložim, pokažem, prinesem po-
kazat, kakšen je gozdni regrat ali čemaž. Vedno sem našla tudi ne-
kaj rožic za dekoracijo, enkrat sem prinesla celo spleten venček iz 
poljskih rožic. Kar naenkrat sem se zavedela, da sedim sredi skupi-
ne ljudi, ki me radovedno posluša, z mano deli tudi svoje izkušnje, 
sprašuje, ali bom imela o vsem tem tudi kakšno delavnico. Že prej 
sem vedela, da Notranjski park niso samo velike znamenitosti, 
ptice in posebni metulji, ampak tudi zanimivi ljudje s svojimi čisto 
vsakdanjimi, preprostimi stvarmi, znanji in izkušnjami. A zdaj se je 
vse skupaj samo še potrdilo. Park je dolgo potovanje in hvaležna 
sem, da včasih potujemo skupaj.
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Povedali so ...

Hišno pero: Karim Mahne
Poleti sem kot informatorka na lojtrniku ob Cerkniškem jezeru 
veliko v stiku z obiskovalci parka. Letos je očitno prišel čas, ko 
Slovenci spoznavamo Notranjsko. Prevladovali so namreč 
slovenski gostje. 

Pogovarjala sem se z obiskovalci, domačini in tujimi, ki so mi 
večkrat povedali, kako je naša narava prečudovita, da jim je 
žal, da ne pridejo večkrat, kako pestra je ponudba aktivnosti, 
hvalili so gostoljubnost, dobro hrano in postrežbo. Spomnim se 
starejšega para, ki nas pogosto obišče, tistega dne sta šla jezero 
raziskovat s kanujem. Po izletu sta se spet ustavila pri meni in 
opazila, da z vrečo v roki pobiram na tla odvržene odpadke. 
Gospo je zanimalo, če obstaja kakšno društvo za pomoč pri 
ohranjanju parka. Rada bi se včlanila in Notranjskemu parku 
pomagala pri varovanju njegove neokrnjenosti. Še dobro, 
da je skrbnih obiskovalcev narave več kot tistih, ki odpadke 
puščajo na tleh.  

Nekega dne se je oglasil Anglež, ki že nekaj let živi v okolici 
Lipice in ima v lasti hotel. Takoj se je začel pritoževati, da 
imamo premalo oznak v angleškem jeziku in da že dolgo čaka, 
da se bo turizem pri nas kam premaknil. Predlagala sem mu, 
naj se odpravi na ogled parka z vsemi novimi označenimi 
potmi in mi kasneje pride povedati, kako se mu zdi. Ko se je 
vrnil, se mi je najprej opravičil, da je pristopil na tak način. Bil 
je vidno zadovoljen, s kupom pohval in vesel, da se turistična 
ponudba razvija tudi pri nas.

Precej slovenskih gostov nas je obiskalo večkrat, pa čeprav so 
morali zato prevoziti pol Slovenije. Seveda ko so na lojtrniku 
izvedeli, kaj vse si lahko ogledajo, so hitro ugotovili, da v enem 
dnevu za vse ne bo dovolj časa. Ljudi je bilo letos, predvsem ob 
vikendih, toliko, da smo jih morali razpršiti na različne konce. 
Kolesarje, pohodnike, veslače, počasne sprehajalce. Ogromno 
zanimanja je bilo za naše vodene tematske aktivnosti. S 
pestrostjo vsebin smo privabili številne od najmlajših z lovom 
na zaklad do najstarejših s spoznavanjem zdravilnih rastlin 
in izpeljali aktivnosti z večjo udeležbo kot lani. In to kljub 
omejitvam zaradi Covid-19.

Hvaležna sem, da sem lahko bila priča uspešno izpeljani 
sezoni in se že veselim naslednje. Upam, da bo takrat spet eno 
običajno poletje – brez protivirusnih ukrepov in s presahlim 
jezerom. Da bodo obiskovalci lahko videli še požiralnike.

Lesena opazovalnica za ptice Orlek med gradnjo. Gradnja na ne ravni, visoki skalnati
vzpetini je bila svojevrsten izziv, ki pa je odlično uspel. (Foto: Tomaž Jančar)

Marko Cvetko
Delavnice Za vsako stvar je rož`ca v 
okviru tematskih vikendov potekajo 
tako, kot se je znanje o zeliščih pre-
našalo iz roda v rod brez visokoteh-
noloških video projekcij, na prostem, 
v naravnem okolju, kjer udeleženci 
poleg rastline spoznajo tudi njeno 

rastišče in jo z otipom, vonjem in (včasih) okusom identificirajo. 
To je najbolj osnovna, primarna delavnica, ki pa se jo lahko razširi 
še na nabiranje, učenje o postopkih shranjevanja, tehnikah izdela-
ve pripravkov in destilaciji eteričnih olj. Med udeleženci se velikokrat 
najdejo posamezniki, ki dodajo različne informacije o posameznih 
rastlinah, tako da priznam, da po vseh desetletjih ukvarjanja z ra-
stlinami ponižno citiram Sokrata: “Vem, da nič ne vem.”
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Ko stopim v gozd, se mi zdi, da sem 
vstopila v sveti prostor. V Notranj-
skem regijskem parku je teh pro-
storov veliko. Tematski vikendi so 
odlična priložnost, da jih s ponosom 
pokažemo še drugim. Obujamo stik 
človeka z naravo. Udeležencem z 

zgodbami in anekdotami dan naredimo pravljičen. Za me je pra-
vljično že, ko vidim zadovoljstvo na obrazih obiskovalcev oziroma 
bolje rečeno občudovalcev. Bogastvo je v ljudeh, ki jim ni vseeno, 
imajo znanje in vizijo ter željo po ohranitvi naravnih danosti. Za-
klad, ki ga imamo pred vrati! 

Jadranka Janeš
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V SredIŠčU:  Notranjski park in domačini:
  zdaj gre pa zares!

OHRANJANJE NARAVE OHRANJANJE NARAVE 

Le kje je zdaj »policijska sovica«, veliki skovik, ki so 
ji cerkniški policisti rešili življenje? Če ji je uspelo 
samostojno zaživeti in opraviti dolgo potovanje,
zdaj uživa na toplem, nekje v podsaharski Afriki.

(Foto: Ljubo Vukelič)

Premetena čaplja se nam je že tretjič zapored izmuznila, 
čeprav se je samec z zvokom, kot bi pihal v prazno steklenico, 

oglašal čisto blizu. Ker v Sloveniji gnezdi le na Cerkniškem 
jezeru, bi jo želeli opremiti s satelitsko napravo, da bi razrešili 

skrivnost, kod se giblje in kdaj. (Foto: Alen Ploj)

Zaradi zaraščanja zemljišč
se na območju parka

močno zmanjšuje pojavnost 
divjih orhidej. Na fotogra�ji

je zavita škrbica, ki je v
Sloveniji kot ranljiva vrsta 
uvrščena na rdeči seznam 

ogroženih vrst.
(Foto: Tine Schein)

Terenski delavci parka so obsekali in porezali bukev, ki 
je zakrivala pogled z opazovalnice Stolp. Del bukovega 

debla so namenoma pustili tam za bukovega kozlička. Ta 
hrošček, ki je ogrožena vrsta, za razvoj jajčec v 

bukovo deblo izdolbe luknjico. (Foto: Vika Zabukovec)

Letos so cerkniški ribiči ribe reševali kar petkrat in to že
spomladi. Poleti, ko je to običajno, pa sploh ne, saj je bilo

vode v jezeru na pretek. Kapo dol, junaki!
(Foto: Tine Šubic)

Pokošen je tudi Pocinov laz. Gre za čistino na gozdni vzpetini
nad jezerom, kjer je v vrtači, napolnjeni z vodo, pomembno 

domovanje velikega pupka. (Foto: Izak Hribar Meden)

Notranjski park skrbno spremlja, kaj se dogaja z rastjem na 
Cerkniškem jezeru po obnovi nekdanjih okljukov Stržena.

(Foto: Jošt Stergaršek)

Naši tehnični sodelavci so na območju Cerkniškega jezera 
odstranili ogromno trdovratne zarasti in grmovja. 

Veliko dela so morali zaradi terena, nedostopnega z 
mehanizacijo, opraviti ročno. S tem so obnovili 5 ha

bivališč za dve ptici – za na jezeru vse bolj redko pisano
penico in kosca. (Foto: Izak Hribar Meden)

Cerkniško jezero postaja vse bolj priljubljeno
gnezdišče za ptiče kosce. Že 25 let jih s pomočjo 

domačinov štejemo in popisujemo, letos smo našteli
že 103 kosce, kar je čudovito in pomeni, da na jezeru

ni prehudih vplivov intenzivnega kmetijstva in
smo dobri skrbniki naše narave.

(Foto: Tomaž Jančar)

Letos nam zaradi izjemno deževnega poletja
ni uspelo dokončati obnove Stržena, ki mu

vračamo staro podobo, bolj ugodno za 
pestrost rastlinskega in živalskega življenja.

Z deli bomo nadaljevali poleti 2021.
(Foto: Izak Hribar Meden)
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V SredIŠčU:  Notranjski park in domačini:
  zdaj gre pa zares!

SODELOVANJE IN POVEZOVANJE / PARK IN DOMAČINI

Izjemno dobro smo sodelovali s Tur servisom, ki nas je redno 
»zalagal« s kanuji, ki smo jih potrebovali za naše organizirane 
aktivnosti, obiske funkcionarjev in novinarjev. Tudi ob obisku 

italijanske zvezdnice potovalnih dokumentarcev Licie Colò, ki je o 
Cerkniškem jezeru posnela eno od svoji oddaj Eden, planet,

ki ga je treba rešiti. (Foto: Eva Kobe)

Plodno sodelovanje parka z vsestransko ustvarjalko prigrizkov iz 
divje hrane Lili Mahne je navdušilo udeležence tematskih

vikendov. Med aktivnostmi jih je kot gozdna vila pričakala pod 
krošnjami in jim postregla z okrepčilom.

(Foto: Marko Cvetko)

Medtem ko se zaradi korone vse zapira, mnogi lokalni ponudniki
hrane odpirajo svoje hrame. Številni kmetje in trgovci ponujajo
dostavo domačih pridelkov in izdelkov, gostinci pa tople obroke

z osebnim prevzemom. (Foto: NRP)

K nam je letos prišlo rekordno število novinarjev, domačih in tujih. O 
nas so do začetka novembra objavili že več kot sto časopisnih člankov, 

televizijskih reportaž in radijskih prispevkov. In samo hvalili so nas. 
Čudili so se množicam obiskovalcev, ki zahajajo k nam, ko so prišli še 

sami, pa so še njih navdušili lepota narave v našem kraju, naša
skupna skrb zanjo, nove sprehajalne in kolesarske poti, vodene 
aktivnosti in vse več iznajdljivih domačinov, ki svoje znanje in 

nastanitve ponujajo obiskovalcem. (Foto: Ljubo Vukelič)

Izšel je že tretji iz serije dvo minutnih �lmov, ki skozi oči domačinov 
prikazujejo pomen našega bisera – Cerkniškega jezera – in skrb

NRP za njegovo ohranjanje. V novem �lmu Cerkniško jezero,
vsak ima svojo zgodbo ima glavno vlogo Jezerka in 

TV voditeljica Katarina Braniselj. (Foto: Eva Kobe)

Številni ponudniki turističnih nastanitev so zaznali trend in
vse pogostejšim turistom z avtodomi ponudili parkirna mesta.

Trenutno je takšnih pet ponudnikov. (Foto: NRP) 

Na lojtrniku, ki je ob jezeru vse poletje 
opravljal vlogo turistično informacijskega 
centra, so bili za obiskovalce na voljo tudi 
spominki lokalnih ustvarjalcev. Čudovite 

stvaritve! (Foto: Urška Ogrinc)

Obiskali so nas predstavniki Instituta
Ruđer Bošković iz Zagreba in se srečali
z vodjo projekta LIFE Stržen Ireno Likar. 

Zanimale so jih podrobnosti naše obnove 
vodotoka Stržena. (Foto: Eva Kobe)

Izjemno priljubljeni so blogi, ki jih
ob četrtkih že tretje leto zapored
objavljamo na naši spletni strani
LIFE Stržen. Gre za osebne zapise 

ljudi, ki so kakorkoli povezani
s Cerknico in jezerom.

(Foto: NRP)

Miha Razdrih je razvil izjemno priljubljeno 
aktivnost, ki je v okviru tematskih vikendov 
privabila skoraj 200 udeležencev. Veslanje
ob pripovedovanju romantično - tragične 

zgodbe o nastanku Cerkniškega jezera smo
zato poleti ponovili kar sedemkrat. 

(Foto: Vid Šparemblek)

Pripravljamo multimedijske vsebine za 
notranjost centra za obiskovalce. Pri tem
ne gre brez pomoči domačinov. Samo oni

imajo dovolj znanja, anekdot, zgodovinskega 
spomina in nesnovne dediščine o Cerkniškem 

jezeru in življenju na njem. Zato jih pridno 
obiskujemo. Tudi pri Levarjevih smo bili.

(Foto: Eva Kobe) 

Na izmenjavo izkušenj so k nam prišli tudi 
sodelavci projekta LIFE Amphicon, ki se

ukvarja s preživetjem dvoživk. Predstavili
smo jim uspehe in zagate pri ustvarjanju

nove infrastrukture. (Foto: NRP)
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V SREDIŠČU: Notranjski park in domačini:
  zdaj gre pa zares!

AKTIVNOSTI IN DOGODKI

Letos smo izpeljali 15 tematskih vikendov, število udeležencev 
omejili na 20 in ponudili 12 različnih vodenih vsebin. Zaradi 

izjemnega interesa in vsakič preseženega števila prijavljenih smo 
nekatere aktivnosti ponovili večkrat in včasih organizirali tudi

po 3 različna vodenja na vikend. (Foto Janja Mihelčič)

V teku je nov natečaj z naslovom Prihodnost 
našega planeta. Vabimo otroke in mlade, stare od 2

do 18 let, da svoje mnenje o tem, kaj čaka Zemljo 
oziroma človeštvo na njej, če bomo še tako 

mačehovsko ravnali z njo, narišejo, napišejo, 
predstavijo s fotogra�jo. Izdelke lahko pošljejo do
31. januarja 2021. Vse podrobnosti so na voljo na

https://life.notranjski-park.si/sl/novice-in-dogodki/. 
(Foto NRP)

Za lokalne turistične ponudnike smo organizirali predavanje
o pomenu in načinih gostoljubja. Sodelavka enote za turizem

Ladi Klančar je podrobno govorila o tem, kdaj se skrb za
gosta začne in kako najbolj ustrezno ravnamo z njim

v času bivanja. (Foto NRP)

Še preden nas je korona spet stisnila v svoj oklep, je naš hišni
biolog Jošt Stergaršek obiskal cerkniški center starejših in 

stanovalcem predstavil pisano raznolikost narave Notranjskega 
parka. Z veseljem so mu prisluhnili in imeli ob koncu vrsto

vprašanj. (Foto Ines Antončič)

Šolarji z vseh koncev države k nam prihajajo v okviru naravoslovnih dni. Naši strokovni sodelavci
imajo zanje pripravljene različne učne programe, ki jih najbolj doživeto izkusijo sredi neokrnjene

narave ob Cerkniškem jezeru ali v Rakovem Škocjanu. (Foto Jošt Stergaršek)

Slovesno smo odprli novo učno sprehajalno pot ob Cerkniškem jezeru,
tematsko pot Drvošec. Odprtja se je udeležil tudi minister za okolje Andrej Vizjak.

Kot predstavnik Jezercev, ki smo jim izjemno hvaležni za podporo, se je
slovesnosti udeležil tudi Tone Lovko. (Foto Eva Kobe)

Kar 8.300 obiskovalcev se je ustavilo ob terenskem TIC-u 
na lojtrniku, ki je na vstopni točki v park deloval od konca

maja do 30. septembra. (Foto Eva Kobe)

Zadnji avgustovski konec tedna smo izkoristili za kino na prostem 
in v prijetnem vzdušju vrta za Galerijo Krpan priredili tri �lmske 

večere. Po vsaki projekciji smo imeli z lokalnimi poznavalci
tematik še pogovor o �lmski vsebini. (Foto Tine Šubic)

Med poletnimi počitnicami smo za šolarje dvakrat 
organizirali raziskovalne počitnice. Lovili so ribe, se 

učili izdelovati ribiške vabe, raziskovali pisane
travnike Menišije, občudovali kristalne bruhalnike 

vode na Poti izvirov in se učili prepoznavati živalske 
stopinje. Zaradi korone pa so žal odpadle

raziskovalne krompirjeve počitnice.
(Foto Jošt Stergaršek)

Gostili smo razstavo ustvarjalcev KD Rak Rakek; slike 
njihove likovne sekcije in mozaiki Ptice naših krajev, ki so jih 
izdelovali na delavnici Eve Ule, so ob prekrasni kulisi jezera

dobili še dodaten pridih lepote. (Foto Tine Šubic)

Mlade družine z vseh koncev Slovenije so se razveselile Lova 
na zaklad: nove poučno - zabavne aktivnosti, ki sta jo razvili 

Cerkničanki Janja Mihelčič in Tjaša Dernikovič. Nad njo so
najbolj navdušeni otroci. Ob Cerkniškem jezeru morajo
poiskati skrite namige z nalogami, ki jih pripeljejo do

skritega Jezerkovega zaklada. (Foto Janja Mihelčič)
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INFRASTRUKTURA

Nova pešpot Drvošec je po izboru Turistične zveze Slovenije postala najboljša tematska pot
leta 2020. Strokovno žirijo so poleg same poti navdušile tudi organizirane aktivnosti na njej, 
pri katerih sodelujemo s številnimi domačini. Pot je bila izbrana med 16. tematskimi potmi, 

v najožjem izboru pa je premagala pohodniško pot Juliana Trail in razgledno učno pot 
Dovžanova soteska v Karavankah. (Foto Janja Mihelčič)

Opazovalnica Orlek je po mnenju ornitologov najboljša opazovalnice te vrste v državi.
(Foto Tine Šubic)

Tehnični sodelavci parka v vseh letnih časih vneto skrbijo za vzdrževanje celotne
infrastrukture. Kosijo, obrezujejo, sekajo in odstranjujejo zarast. Poti so tako ves

čas prehodne, varne in lepe. (Foto NRP)

Peta opazovalnica ptic stoji pri vodotoku 
Stržen, na zemljišču agrarne vaške 

skupnosti Gorenje Jezero, ki je izbrala 
tudi njeno obliko. Notranjski park se 

skupnosti za soglasje k postavitvi
objekta najlepše zahvaljuje. (Foto NRP)

Nastale so nove, usmerjene kolesarske poti različnih 
težavnostnih stopenj in dolžin, ki ne vodijo le po 
jezeru, ampak tudi po Rakovem Škocjanu in ob 

vznožju Javornikov. Najkrajša, Kačji pastir (11km), 
je že priljubljena pot družin z manjšimi otroki. 

Najdaljša, Medved (78km), predstavlja celodnevni 
izlet za kolesarske navdušence. (Foto Tine Šubic)

Spet so enostavno dostopne ruševine cerkvice sv. Kancijana v Rakovem Škocjanu. Naši 
tehnični sodelavci so očistili njeno, pred tem močno zaraščeno okolico in ji vrnili zasluženo 

podobo. (Foto Izak Hribar Meden)

Razgledni stolp Otočec stoji na sredini tematske poti Drvošec. S svojo višino 9,6 metra
ponuja prekrasne razglede na jezero, Slivnico in širšo okolico. Nič nenavadnega, da je tudi
med domačini že postal priljubljena ciljna točka sprehoda ali meditacije. (Foto Tine Šubic)

Jekleni količki v Rešetu ob Cerkniškem 
jezeru so dolgo samevali, potem pa le dobili 

vrtljive kocke, ki predstavljajo štiri letne 
čase na Cerkniškem jezeru. Med številnimi 

informacijami na njih kakšno zanimivo
in še neznano preberejo tudi Cerkničani.

(Foto Eva Kobe)

Pot izvirov, krožna 4-kilometrska urejena pot 
med Gorenjim Jezerom in Lazami, je po novem 

opremljena s kažipoti in informa-
tivnimi tablami. Na njih lahko med drugim 

preberete, da je v izviru Kotrjaž Viktor
Ponikvar z Gorenjega Jezera leta 1964
našel človeško ribico in jo v zameno za

liter vina izročil upravniku Postojnske jame. 
(Foto Eva Kobe)

Na poti Drvošec, na točki, kjer z
makadamske ceste zavijete v gozd, stoji 

pahljača s fotogra�jami tistega, kar vas še 
čaka na poti. Se vam kdo na fotogra�jah 

morda zdi nekam znan? (Foto Eva Kobe)

Spomladi urejena pot, ki vodi do jame 
Skadulce vas po novem pripelje do štirih 
stebričkov, na katere so nanizane gibljive 

kocke z zanimivimi informacijami o tej 
estaveli ter jamah na splošno.

(Foto Eva Kobe)
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Urška Ogrinc na zbirnem mestu 
tematske aktivnosti. (Foto: NRP)

Med turizmom in okoljevarstvom

Večno iskanje pravega ravnovesja - 
med službo in družino, med časom 
zase in časom za bližnje, med delom in 
zabavo, med aktivnostjo in počitkom, 
med turizmom in okoljevarstvom … 
Vseživljenjska šola, ki je pomembna 
tudi pri tako velikih stvareh, kot je upra-
vljanje razvoja turizma in okoljevarstve-
nih projektov. Velik izziv! 

Na tehtnici so na eni strani razvoj in 
gospodarski prihodki, na drugi pa ka-
kovost življenja lokalnih skupnosti ter 
ohranjanje narave. Nekje vmes pa še 
obiskovalci, ki iščejo kakovostno sto-
ritev. Smo sicer na začetku poti, a veli-
ko je že bilo urejenega: pot drvošec je 
okoljevarstveni projekt, ki umika obi-
skovalce stran od zasebnih zemljišč in 
ekološko najbolj občutljivih območij 
Cerkniškega jezera, center za obisko-
valce na dolenjem Jezeru bo pomagal 
podaljševati turistično sezono, sode-
lavci enot za turizem se trudimo izo-
braževati in povezovati vse turistične 
deležnike. Vavčerji so reševali lokalne 
ponudnike namestitev. Intenzivno se 
išče rešitve za ureditev prometa čez 
nasip na poti do vasi Otok. Ponudbo so 
soustvarjali tudi Križna jama, Slivnica, 
rakov Škocjan in Menišija. 

Turizem kot gospodarska panoga na 
okolje ne vpliva le negativno, ampak 

Urška Ogrinc, 
vodja enote turizem v Notranjskem parku

SEZONA 2020 V ŠTEVILKAH: dosegli smo 70 % lanskega števila prenočitev 
(do 30. 9.). Domačih obiskovalcev je bilo 65 % (v letu prej le 31 %), najbolj izrazit 
poskok pri prenočitvah smo beležili avgusta (desetkratnik v primerjavi z avgustom 
lani). Gostje torej iskali zgolj nastanitev, temveč tudi zajtrk, več stika z gostitelji. 
Največji delež večdnevnih obiskovalcev so predstavljali gostje iz pomurske, goriške 
in podravske regije. Iz prenatrpane slovenske obale so se k nam umikali iz obalno-
kraške regije, obiskovalci iz sosednjih občin (Postojna, Sežana, Divača) so pridno 
polnili naše vodene skupine ob tematskih vikendih, se večkrat vrnili in pokazali 
veliko zanimanja za aktivnosti v parku. Večdnevni obiskovalci so trošili od 50 do 
100 evrov na dan, dnevni pa okrog 25. Med tujimi obiskovalci so bili kljub COVID 
razmeram tradicionalni gostje: Nemci, Italijani, Nizozemci in Avstrijci.

Od maja do septembra smo na vstopni točki Dolenje Jezero našteli več kot 33.000 
obiskovalcev, z usmerjanjem in nasveti pa v TIC na lojtrniku informirali preko 8.300 
obiskovalcev.

TIC na lojtrniku je bil letošnje poletje 
izjemno obiskan. Za informacije je
prosilo dobrih 8.300 obiskovalcev.

(Foto: Eva Kobe)

tudi pozitivno: večja frekvenca javnih 
prevozov, nova delovna mesta, višja 
vrednost zemljišč v okolici znamenito-
sti, razvoj kreativne industrije in prilo-
žnosti za kulturna in turistična društva, 
kulturne, športne ter druge dogodke, 
ki popestrijo dogajanje tudi za lokalno 
prebivalstvo, razvoj dodatne infra-
strukture.

čaka nas še veliko dela, stalno spremlja-
nje obremenitev parka z obiskovalci in 
upravljanje njihovih tokov, da bo le teh-
tnica ostala v ravnovesju.

Ladi Klančar, 
koordinatorka projektov v enoti turizem

V našem TIC-u na lojtrniku smo letos 
poleg informiranja skrbeli še za izpo-
sojo koles, prodajo spominkov lokalnih 
ustvarjalcev (v sodelovanju z Galerijo 
Krpan) in usmerjanje obiskovalcev do 
rešeta, kjer so lahko najeli kanu ali pa 
izpluli s svojim plovilom. 

Opazili smo veliko povpraševanja po 
gostinski ponudbi, predvsem po turi-
stičnih kmetijah, kjer pripravljajo no-
tranjske jedi. Obiskovalci pogrešajo jedi 
s sladkovodnimi ribami, predvsem šču-
ko. Skupaj z gostinskimi ponudniki je 
treba razmisliti, kako bi tipične lokalne 
jedi prišle na prve strani jedilnikov. Turi-
sti so najbolj pohvalili prav gostince, ki 
ponujajo vsaj nekaj jedi z naših koncev.  

Iz anket je razvidno, da je območje Ob-
čine Cerknica za obiskovalce zanimivo, 
da ponuja veliko priložnosti za aktiven 
oddih v naravi, da se ljudje vračajo, 
nove in urejene kolesarske ter pohodni-
ške poti pa jih privabljajo. A pogrešajo 
bolj pestro kulinarično ponudbo, javne 
in organizirane prevoze do znamenito-
sti, izposojo e-koles, trgovine z lokalni-
mi izdelki, tudi kakšen bazen.  

Naše naravne znamenitosti so same po 
sebi dovolj privlačne, da jih lahko le še 
dodatno začinimo s preprostim gosto-
ljubjem. ekipa TIC-a je skupaj z lokal-
nimi turističnimi deležniki obiskovalce 
večkrat prijetno presenetila. Zato HVA-
LA vsem v želji, da skupaj nadaljujemo 
po začrtani poti.
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Letošnje poletje je moral Notranjski park zaradi povečanega števila 
obiskovalcev še posebej skrbeti za njihovo usmerjanje, spoštovanje 
predpisov glede vožnje in parkiranja, preprečevanje gneče na makadamski 
cesti ter omogočanje Otočanom in lastnikom parcel, da čim bolj gladko 
prispejo na cilj. Pri tem so nam na pomoč priskočili medobčinski redarji, 
profesionalni varuhi pravil cestnega prometa. Ti so od junija do konca 
avgusta vsak konec tedna ob Cerkniškem jezeru bdeli nad spoštovanjem 
predpisov. Med njimi je bil tudi Andrej Sedmak, ki svoje delo vedno opravlja 
z vso predanostjo, ob našem presihajočem biseru pa ga tudi s srcem. Kot 
velik ljubitelj narave je namreč prepričan, da je ta, še dokaj neokrnjeni 
košček sveta, treba varovati kot punčico svojega očesa.

Med turizmom in okoljevarstvom
INTerVJU:  Andrej Sedmak,
redar Medobčinskega redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

Zdi se mi skregano z logiko, da ljudje 
prihajajo iz urbanih okolij zato, da bi 

se rekreirali v naravi, potem pa skušajo 
povsod priti z avtomobili. (Foto: Eva Kobe)

Poleti ste ob vikendih, 
pa tudi med tednom, 
redno nadzorovali 
območje ob Cerkniškem 
jezeru. Kakšna izkušnja 
je bila to za vas, glede 
na to, da gre za eno 
bolj obremenjenih točk 
vašega nadzora? 
Preverjali smo spoštovanje 
predpisov na področju parki-
ranja, držanja psov na povod-
cu in upoštevanja prometne 
signalizacije ob nedeljah, ko 
med 8. in 21. uro velja prepo-
ved vožnje po cesti dolenje Je-
zero–Otok (razen za izjeme). Vse globe, 
ki smo jih napisali, so se nanašale na 
neupoštevanje vožnje po nasipu ob 
nedeljah. Bilo je res kar precej pestro, 
obiskovalcev je bilo ob koncih tedna 
ogromno in mi smo ob nedeljah usta-
vili vsakogar, brez izjeme, če se je vozil 
po omenjeni cesti. Kdor ni imel dokazi-
la, da je prebivalec vasi Otok ali lastnik 
parcele na jezeru, je dobil globo, ki 
znaša 160 evrov (98. člen ZrCP). Nad-
zor smo izvajali ob vsakem vremenu. 
delo je bilo psihično naporno, saj so 
mnogi odreagirali zelo burno.

Je bila kakšna situacija še 
posebej konfliktna? 
Bilo je kar nekaj slabe volje in negodo-
vanja zaradi vožnje ob nedeljah. Neka-
teri jezni kršitelji in mimoidoči so nas 
fotografirali, ti posnetki so se potem z 

množičnimi komen-
tarji pojavljali na 
Facebooku in Insta-
gramu, ena od ogor-
čenih oglobljenih 
obiskovalk je pokli-
cala celo televizijsko 
ekipo. Nekateri voz-
niki so nas tudi igno-
rirali in se odpeljali 
mimo nas, nekateri 
niso želeli dokazati 
svoje pravice do vo-
žnje in ti so dobili 
še dodatno globo 
za neupoštevanje 
odredbe redarja. Ni 
bilo enostavno, a 
kazni so dobili vsi, 

brez razlike. Nismo dajali opozoril, tudi 
izjem nismo delali. Je pa marsikdo pri-
znal, da je videl znak, pa je vseeno pe-
ljal, bili pa so tudi taki, ki so zatrjevali, 
da znaka za prepoved niso opazili. So 
nam pa pešci pogosto ploskali in gla-
sno izražali pohvale, ko so videli, da 
ustavljamo kršitelje.

Bi vam občina Cerknica in 
Notranjski park lahko kakorkoli 
pomagala, sodelovala z vami? 
Včasih pride do stresnih situacij, sploh, 
kadar je veliko kršiteljev, mi pa smo v 
dvojicah, poleti prisotni vsako soboto 
in nedeljo. Prav bi nam prišla pomoč, 
morda s strani okoljevarstvenega 
nadzornika parka. Sicer pa – po mo-
jem osebnem mnenju – bi bila najbolj 
učinkovita rešitev drugačna ureditev 

prometa na tej cesti. Fizična prepre-
čitev vožnje, zapornice ali stebrički in 
dovolilnice za izjeme. Tako bi dosegli 
boljše rezultate, manj jeze bi bilo med 
tistimi, ki imajo dejansko pravico se tu 
voziti, pa morajo to dokazovati. Bi pa 
morala občina bolj natančno določiti, 
kdo so tisti, ki bi dobili dovolilnice – 
predvsem glede lastnikov parcel. Ves 
prostor bi se moral urediti tako, da bi 
nastalo sožitje med vsemi uporabniki 
in bi bilo jasno, kdo sme kje biti. Meni 
se zdi, da avtomobili v naravno okolje 
nekako ne sodijo. 

Tudi vi sprostitev zase kdaj 
najdete ob našem jezeru? 
doma sem s kmetije na Jurščah pri Piv-
ki, moje življenje je že od otroštva pre-
pleteno z naravo. V prostem času res 
rad pridem na Cerkniško jezero, ker se 
mi zdi to eno posebno območje s ču-
dovito naravo, ki bi ga bilo treba ohra-
niti takega, kot je. Že zrak je tu čisto 
drugačen. Včasih je tu preveč gneče, a 
zdaj že poznam kotičke, kamor se lahko 
umaknem. Je pa ljudi gotovo pritegni-
la nova infrastruktura, vse te nove poti. 
Menim, da preveč ne smeš posegati 
v tak naraven prostor, da ne pokvariš 
njegove namembnosti, moraš pa se 
razvijati in hkrati nekaj tudi ponuditi 
obiskovalcem.

Med 23. junijem in
31. avgustom je bilo
izdanih 184 glob vse

so se nanašale na 
neupoštevanje vožnje po 

nasipu ob nedeljah.
(Foto: Eva Kobe)
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Govori se, pravijo, da, sprašujem se ...

Prašenja in prometne gneče bo kmalu konec.
(Foto: Dejvid Tratnik)

Park bo skupaj z občino ugotovil nosilne kapacitete
naravnih vrednot, posebej jezera; na tej osnovi bomo

določili prag za dnevni obisk parka. Ko bo ta prag
dosežen, bomo ljudi od jezera preusmerjali drugam

(v Križno jamo, Rakov Škocjan, na grad Snežnik). (Foto: NRP)

Neobičajno vreme je posledica podnebnih sprememb zaradi 
globalnega segrevanja Zemlje. (Foto: Izak Hribar Meden)

Velik problem makadamske ceste Dolenje Jezero–Otok je, 
da se močno praši, sploh v poletnih mesecih, ko je tam tudi 
največja gneča. Že leta poslušamo, da bi bilo asfaltiranje ceste 
škodljivo, ker mora narava ostati nedotaknjena. Ali ni za človeka 
in okoliške živali ter rastline bolj škodljiv prah, ki se dviga za 
avtomobili, kot pa bi bil asfalt? 

Notranjski park se z občino dogovarja o možnih načinih, kako bi 
naredili konec prašenju in vsesplošnemu prometu po jezeru.Ta cesta 
bo tlakovana, preplaščena, prašenja ne bo več. Naš cilj je na nasipu 
ustvariti avenijo, ki bo urejena za promet in rezervirana samo za ti-
ste, ki jo potrebujejo za gozdarjenje, košnjo, pot do doma in pa pešce, 
tekače, kolesarje, ki bodo lahko mirno uživali na najlepšem sprehaja-
lišču v državi. Podobne ukrepe načrtujemo za Rakov Škocjan.

Vsepovsod poslušamo, da je bilo letošnje poletje rekordno po 
številu obiskovalcev in res opazna je bila, predvsem ob koncih 
tedna, velika gneča. Ali nas na Cerkniškem jezeru čaka naval 
množičnega turizma, ali bomo postali drugi Bled? 

Nikakor ne! Množični turizem na območje te dragocene, ranljive ne-
okrnjene narave ne spada. Uprava Notranjskega parka bo delovala v 
smeri, da se to ne bo zgodilo. To bomo dosegli tako, da v parku ne bo 
urejene infrastrukture, ki bi vzpodbujala ali omogočala masovni turi-
zem (na primer urejena kopališča, zabaviščni parki in podobno), prav 
tako prostorsko načrtovanje ne gre v smer, da bi se tu razpasel hotelski 
turizem. Ključen pristop je tudi preusmerjanje ljudi od ekološko najbolj 
občutljivih točk k manj občutljivim, kar smo uspeli ravno z dvema no-
vima tematskima potema in z usmerjenimi kolesarskimi potmi. Poleg 
tega bomo uvedli sistem plačljivega parkiranja ob Cerkniškem jezeru, 
na vstopu v Cerknico pa je občina že uredila parkirišče P+R, kjer bodo 
v času povečanega obiska redarji obiskovalce obveščali o prostih ka-
pacitetah za vozila. Tudi v okviru organiziranih aktivnosti (tematski 
vikendi, vodeni izleti itd.) bo park oglede organiziral za omejeno število 
ljudi, torej za manjše skupine.

Letos jezero poleti sploh ni presahnilo, številni kmetje zato niso 
mogli kositi. Ali je to posledica posegov ob renaturaciji Stržena, 
ki se jih je lani poleti lotil Notranjski park?

Obnova strug na Cerkniškem jezeru nima vpliva na presihanje jezera. 
Če jezero ne presahne, je to zato, ker je dotok vode v jezero večji kot 
odtok. Dotok vode pa je odvisen od vremenskih razmer, ki se iz leta v 
leto zaradi podnebnih sprememb opazno spreminjajo. Pozimi je manj 
snega, poleti dežuje. Februarja se lahko sprehajamo v jopicah, maja mi-
slimo, da je zima. Naslednje leto je lahko spet drugačno. Kmetje so imeli 
letos težave s košnjo zaradi izjemno deževnega avgusta, ki je tudi nam 
prekrižal načrte, da bi zasuli kanal in tako dokončali obnovo Stržena. 
Posledice vijugastega Stržena bodo vidne zgolj v sušnem obdobju, ko 
bo jezersko dno presušeno in bo voda ostajala v vijugasti strugi ter po 
njej počasneje odtekala, zaradi večje površine bo počasneje izhlapeva-
la, manj se bo segrevala in tako prispevala k preživetju na vodo vezanih 
organizmov.



11www.life.notranjski-park.si

Križanka

VODORAVNO: 
7. Vrsta užitne gobe. 8. Gadu podobna manjša nestrupena kača. 
9. Ime opazovalnice pod vasjo Gorenje Jezero. 11. Red žuželk z 
dlakami poraslih kril, ki so podobne nočnim metuljem. 13. Ime 
potoka v Martinjaku. 14. Ime potoka v Grahovem. 16. Protipomenka 
namakanju. 17. Čarovnica

NAVPIČNO:
1. Prostor, kjer je večja, za izkoriščanje primerna količina rudnin. 2. Srednje velika rjava 
žaba. 3. Pridobivanje alkoholnih pijač z destilacijo alkoholno prevretih rastlinskih 
pridelkov. 4. Agrikultura. 5. Vas med Koščaki in Goro. 6. Kdor opravlja kako pot z določenim 
namenom. 10. 1114 m nadmorske višine. 12. Ena izmed oblik kondenzirane vodne pare. 
15. Marija Magdalena

Geslo križanke (izpisano na osenčenih sivih poljih) napišite na dopisnico in pošljite na naslov:
Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica s pripisom Nagradna križanka najkasneje do ponedeljka, 28. decembra  2020.
Pošiljatelji prvih desetih dopisnic s pravilno napisanim geslom bodo dobili nagrade presenečenja. Prejeli jih bodo po pošti.
POHITITE!

KAKO
DO NAGRADE:



Stala nekdaj tukaj
sta dva gradova,
živela v sporu smrtnem
sta oba rodova. 

Šteberčan se v gradu skriva,
pod gorami ima sina.
Karlovčan ponaša se,
hčerka je prelepa diva.

Vse obrne se na glavo – 
srečanje v ljubezni pravo.
Se oba imata rada,
Šteberčan odpravi se do grada.

Odpira Karlovčan začuden vrata;
Šteberčan za roko hčerke
prosi samega graščaka.

Pogumno prinesel si glavo,
čeprav sva smrtno sprta,
tokrat naj ti bo – 
pot do nje odprta.
Sprejmem te za zeta,
če to ti rata:
da domov jo pelješ s čolnom,
se smeje, in zapre mu vrata!

Na svoj grad se vrača
mimo jam grozečih,
v želji, da konča
pot živečih.

Podvodnem možu se zasmili
in ga nasvetuje,
kako naj pride k ljubi
in graščaku se maščuje.

Voda polje je zalila
in jame zamašene,
se je dekle veselila,
snubce druge vse odbila.

Snubec jezen blizu opazuje,
zakaj svetilka tam stoji
za načrt svoj grozni,
luč nad jamo premesti.

S čolnom privesla v bližino;
je Šteberčana vzela jama,
za njim obupana mladenka
je skočila sama.

Jok in žalost 
dolino je prekrila,
da voda v jezeru
še dolgo ni usahnila.

Spoznala sta graščaka
kaj v sovraštvu sta storila;
a žal, prepozno
sta se pomirila.

Kadar voda teče z jame,
povodni mož se joka,
saj po vodi šla
grajska je poroka. 

Jože Stražišar

Legenda o nastanku Cerkniškega jezera


